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O que as palavras jacaré, tatu, ipê e urubu têm em comum? Todas elas foram
incorporadas pela língua portuguesa embora sejam de origem tupi. Língua
legítima dos índios tupinambás, tupiniquim, caetés, tamoios e potiguaras, o
tupi foi gramaticalizado pelos jesuítas e utilizado pelos colonizadores portugueses do século XVI nos primeiros contatos com as tribos nativas.
Estima-se em mais de dez mil palavras a contribuição da língua tupi para
o português falado no Brasil. Nomes de lugares, rios, montanhas, plantas e
frutas hoje fazem parte da cultura brasileira por todo o seu território. E essa
mistura supera as influências de todas as outras línguas faladas no mundo
em nosso dia a dia.
Falando Tupi é uma iniciação ao universo da língua que falavam os que habi
tavam Pindorama antes de sua descoberta pelos portugueses. Uma forma
divertida de apresentar às crianças um pouco da origem das palavras faladas
e escritas pelo nosso povo.
Yaguarê Yamã é escritor, ilustrador, professor e artista plástico indígena nascido no Amazonas. Filho do povo Maraguá, formou-se em
geografia pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Depois de lecionar e dar palestras de temática indígena e ambiental por seis
anos em São Paulo, Yaguarê retornou para seu povo, onde atualmente é liderança e luta pela demarcação de suas terras tradicionais.
Autor de onze livros infantis e juvenis, Yaguarê fala, além do maraguá, seu idioma nacional, o Nhengatu (tupi moderno), o tupi antigo
e o português.
Yaguarê atualmente mora na aldeia Yaguawajar, na área indígena Maraguapajy, no rio Abacaxis. É filiado ao Nearin – Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas —, faz parte do INBRAPI – Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade intelectual e pertence à Academia
Parintinense de Letras.
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